FÖR EN PERSONCENTRERAD BLODCANCERVÅRD
Bakgrund

Syfte

Mellan 2017-2019 drev Blodcancerförbundet Patientrelaterade mått som syftade till
att undersöka vad patienter tycker är viktigt under resan i vården. Blodcancerdrabbades patientresor kan se mycket olika ut och förbundet ville undersöka dels
hur medlemmars preferenser och behov korresponderade mot indikatorer och
antaganden som utvärdering och uppföljning i vården ofta vilar på. Dels ville man
utreda möjligheterna för vården att arbeta utifrån ett patientperspektiv genom
anpassad uppföljning och planering. I samband med arbetet skrevs magisteruppsatsen Patientupplevd kvalitet: En undersökning av grunder och deras relevans.
Arbetet har genomförts i två större projekt finansierade av Socialstyrelsen och
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, med stöd av AbbVie. En summering av det
tvååriga arbetet presenteras i rapporten För en personcentrerad blodcancervård.

Metod
En empirisk studie genomfördes i det första projektet genom kvalitativa
semistrukturella djupintervjuer med 28 kroniskt sjuka medlemmar i
Blodcancerförbundet. En analys av aspekter genomfördes med inspiration av
teorin om mellanbegrepp.
I det andra projektet undersöktes, genom upplägg hämtade ur tjänstedesign, 40 medlemmars preferenser och tankar om vad som behöver förbättras
i vården. Intervjuer genomfördes med vårdgivare för att undersöka vilka
behov som skulle kunna bemötas i ett förbättringsarbete, med hänsyn till
vårdens förutsättningar.
Fokus lades på två behov som många medlemmar lyfte:
Att en kartläggning görs av patientens förutsättningar och livsstil så att
vårdgivaren kan ta hänsyn till detta vid planering och uppföljning.
Att personcentrerade hälsoutfall följs upp efter avslutad behandling och vid
multisjukdom, för att främja kunskapsöverföring vårdgivare, patienter och
vårdnivåer emellan och öka patientens känsla av trygghet.
En co-designworkshop hölls mellan patienter, närstående och sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset. Två enkätundersökningar genomfördes
för att undersöka hur patienter skulle vilja rapportera in data och vilka
faktorer patienter vill att vårdgivaren tar hänsyn till och varför. Totalt
samlades 295 enkätsvar in.

Syftet med projekten var att:
• Undersöka vilka aspekter som är viktiga för den patientupplevda kvaliteten i
blodcancervård, utifrån ett patientperspektiv.
• Undersöka hur en värdeskapande och effektiv personcentrering skulle kunna
se ut, med hänsyn till förutsättningar i vården och patienters behov och
preferenser.

Resultat
Kroniskt sjuka medlemmar anger att behov av delaktighet och information
varierar under patientresan. Normativa begrepp såsom gott bemötande, stöd och
tillräcklig information innehåller olika aspekter eller kan värderas olika, vilket
kan leda till oklarhet när begreppen ingår i ett underlag för förbättringsarbete.
Blodcancerförbundets medlemmar framhåller att faktorer såsom ekonomi,
arbetssituation, livsstil, förpliktelser, fysik, familjesituation, mental hälsa och
planer på att skaffa barn kan ha en stor inverkan på behovet av anpassad
information och personcentrerad planering. Personcentrering anges i detta
sammanhang kunna bidra till att vårdmöten i högre grad utgår från det som är
relevant för patienten och leda till en ökad känsla av trygghet samt
minskad risk för dåligt (sådant leder till oönskade eller farliga utfall) beslutsfattande.
Medlemmar lyfter också fram att utfall som infektionskänslighet, smärta,
stelhet i leder, sexuell dysfunktion, illamående, hudutslag och neuropati kan
innebära lidande och oro för patienten. En personcentrerad uppföljning (att
följa upp sådant som patienten själv framhåller som viktigt) anges kunna bidra
till minskad oro, en utökad känsla av kontroll, bättre möjligheter att skaffa
eller få lindring och bättre underlag för kommunikation om hälsa och behandling med olika vårdgivare eller närstående.
Att patienter följs under längre tid och får en utökad kunskap om vilka
hälsoutfall som är vanliga, och som kan kopplas till behandling och sjukdom,
kan bidra till att hjälp söks hos rätt instans och på rätt vårdnivå. Intervjuad
sjukvårdspersonal anger att en strukturerad kartläggning av livsfaktorer kan
öka chanserna att “träffa rätt” med information och planering utifrån patientens
behov.
En mer personcentrerad och långvarig uppföljning skulle kunna hjälpa
vårdgivaren att utvärdera effekter av behandling och ge underlag för att bättre
kunna hjälpa patienten och rikta fokus rätt vid uppföljande möten.

Slutsats
Öppna intervjuer kan belysa erfarenheter och behov som inte undersöks vid standardiserade verktyg. Många
begrepp som används i enkäter för undersökning av patienters upplevelser skulle kunna dekomponeras för ökad
tydlighet inför kvalitetsutvecklande insatser. Olika skeden eller typer av patientresor (en akut versus kronisk sjukdom exempelvis) kan ha en inverkan på relevansen hos aspekter av patientupplevd kvalitet, varför tillfället för
mätning skulle kunna ha en innebörd för resultatet.
Att undersöka patienters behov och preferenser genom “patientresor” kan belysa sårbarheter i vårdkedjan, och
även ge svar på var ett förbättringsarbete skulle kunna ge effekt. Ett verktyg som hjälper vårdpersonal att
identifiera rätt typ av anpassning med hänsyn till patientens bakgrundsinformation och hälsotillstånd skulle kunna
minska risken för onödigt lidande hos patienterna kopplat till dåligt beslutsfattande och oro.
Personcentrering i bemärkelsen att utgå ifrån patientens individuella förutsättningar, behov och preferenser
skulle kunna skapa effektivare vårdmöten.

Hämta rapporten här!
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